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 این نشریه ای تک نفره است. یعنی همۀ کارهای آن، اعم از نوشته و کارتون و کاریکاتور و ساخت رویه های نخست و پایانی و ایندیزاین، همه 
به دسِت حیدر سهیلی اصفهانی به انجام می رسد. 

سر و ته مقاله |  احمد آقای قاطی پاتی 
 صفحۀ سوم

اخبار  داخله 

صفحۀ چهار 

هر ماه با دکتر االغ خرنژاد | 
 صفحۀ شش 

گپ و گفت | صفا گزار ش  زاده
 صفحۀ ده

  اکرتون های مالنصرالدین
  صفحۀ هشت

خوشلگ الحاکیات
    صفحۀ نونزده

اکرتون های خارجی  
صفحۀ دوازده

نامه  های جنجالی | 
صفحۀ چهارده

اخبار خارجه
صفحۀ شانزدهم

 ای اسرائیل بی ناموس
نمی فهمــم!  ده  نمی فهمــم!  مــن   
ــن پســرۀ  ــوی ای واســه چــی کســی جل

تــن لــش رو نمی گیــره؟ 

ده آخــه تــو کــه همیــن مــاه پیــش بــود، 
ــردی،  ــت ک ــیاه بخ ــو س ــر مردم دخت
ــر  ــه رو خ ــی دیگ ــازم یک ــی ب ــه چ واس

ــودت؟  ــردی ور خ ــردی ب ک

 بــازم رفتــم دم مغــازۀ اصغــر آقــا لبنیاتــی ســر گــذر، دیــدم 
ــده  ــی ش ــاز چ ــم ب ــه. گفت ــر می خون ــش داره خب تلویزیون

ــا!؟  ــر آق اصغ

ــن  ــش ای ــاه پی ــه م ــود ک ــیه ب ــر الش ــن پس ــت: ای ــم گف  به
ــرد..!؟  ــد ک ــارات رو بلن ــره ام دخت

ــمش  ــد... اس ــادم اوم ــا! ی ــا! ه ــا..؟ ه ــم: ه ــش گفت  بش
ــود؟  ــل ب عزرائی

 گفت: نه... اسرائیل! 

 گفتم: خب! خب! 

 بشــم گفــت: بــازم اون پســرۀ تــن لــش، مــخ یکــی دیگــه را 
زده کــه مــن خــوش بختــت می کونــم و از ایــن حرف هــا... 

حرص گرفت. گفتم ای دخترۀ خر! 

 بشم گفت: این یکی اسمش بحرینه! 

ــذه  ــر اینق ــبکۀ خب ــن ش ــرا ای ــه چ ــیدم ک ــا پرس ــر آق  از اصغ
ــاید  ــه! ش ــم والل ــت: نمی دون ــده اس؟ گف ــی ش ــه زنک خال
می خــوان چشــم و گــوش دختــرای مــردوم را بــاز کونــن تــا 

ــورن...  ــر را نخ ــدا بی خب ــرای از خ ــن پس ــول ای گ

 والله اگه این باشه که خیلی هم خبس! 

 تــا ســردبیر گفــت: احمدآقــا ســرمقالۀ ایــن هفتــه را بنویس، 
گفتــم: مــی رم ســر همیــن موضــوع تــا بــه دختــرا بگــم: "آخه 

دختــر هــم اینقــذه خــر!؟ آخــر دختــر هــم اینقــذه بز!؟ 

ــون داشــت واســه چــی  ــن لــش اگــه تنب ــن پســرۀ ت  آخــه ای
ــرده؟  ــون بگ ــودش بی تنب ــه و خ ــو بکون ــن ت ت

ــه  ــا ی ــا ب ــه، اق ــت می جنب ــر و گوش ــه س ــر! اگ ــه دوخت  آخ
پســری از محلــۀ خــودت بگــرد تــا فــردا پــس فــردا باهــاش 

ــه  ــش ک ــن ل ــاز ت ــرۀ زن ب ــن پس ــه ای ــی؟ ن ــت ش ــفید بخ س
ــش مــی ده.  ــاش ب ــش رو هــم داره باب خــرج جیب

 گفتــس ســفید بختــت می کونــم؟ کــی؟ ایــن نیــم وجبــی؟ 
ــت  ــی بش ــن ک ــر!؟ ببی ــه اون ورت ــار محل ــم از چه اون ه
ــل  ــن مح ــو ای ــه و ت ــت رو می زن ــرش تق ــن آخ ــم: ای گفت

ولــت می کنــه تــا بی آبــرو بگــردی. 

ــه  ــلیطه ات ک ــۀ س ــرت و اون نن ــو اون س ــم ت ــاک عال  ای خ
ــفید  ــرت را س ــه دخت ــه می تون ــه نن ــن بچ ــه ای ــال می کن خی
بخــت کنــه... ای خــاک عالــم بــر ســر مــن اگــه دوبــاره خبر 
ببینــم! ای خــاک عالــم بــر ســر کچــل اون اصغــر آقــای بــی 
ــته رو  ــازه اش، گذاش ــی رم مغ ــت م ــر وق ــه ه ــز ک ــه چی هم

خبــر تــا مــن حــرص بخــورم! 

 ای خــاک بــر ســر تــو کــه داری مطلــب منــو می خونــی... 
ای خــاک بــر ســر اون ســر دبیــر کــه بــه مــن می گــه احمــد 

آقــا، قااطــی پاتــی نکــن! 
آخــه چطــوری!

 همتون برین رد کارتون! 
دهه..! 
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 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، طبــق 
ــاش  ــش ف ــت نام ــه نخواس ــی ک ــورای عال ــک ش ــۀ ی مصوب
ــرای  ــرایط ب ــد ش ــوزان واج ــس، دانش آم ــن پ ــود، از ای ش
امتحانــات ورودی دانشــگاه، بایــد شــمارۀ حســاب والدیــن 
ــد  ــر کنن ــی پ ــه جــای برگــۀ امتحان ــی آن هــا را ب ــز دارای و ری
ــن و  ــه تعیی ــدام ب ــه!( اق ــه یاران ــه، ن ــه )رایان ــپس، رایان و س
ســطح  براســاس  دانشــگاهی،  ســهمیه های  تخصیــِص 

ــرد.  ــد ک ــن خواهن ــد والدی درآم

ــات  ــکالت مؤسس ــش مش ــور کاه ــه منظ ــه، ب ــن مصوب   ای
ــد،  ــول گرفتن ــه پ ــس ک ــد، ب ــا مردن ــه بی چاره ه ــوری ک کنک

صــادر شــده اســت. 

 

 انتقال پایتخت قطعی شد | پایتخت از اصفهان به 
تهران منتقل می شود!

 در پــی مذاکــرات گســترده میــان دولــت و مجلــس، مقــرر 
شــد پایتخــت حتمــا منتقــل شــود. اگــر هــم منتقــل نشــد، 

حداقــل انتقــال پیــدا کنــد. 

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، بــه نقــل از 
یکــی از مســیوالن کــه اســمش را گفت، امــا نامــش را نگفت 
ــت،  ــام این هاس ــال ن ــی دنب ــد، ک ــه باش ــر گفت ــی اگ )حت
آخــه!( طبــق آخریــن تصمیمــات مقــرر شــد کــه پایتخــت، 

یــا منتقــل شــود و یــا حتمــا انتقــال پیــدا کنــد. 

ــرورت  ــاس ض ــی احس ــرد: "در پ ــد ک ــیول تاکی ــن مس  ای
ــر آن شــد کــه حتمــا پایتخــت  ــم ب انتقــال پایتخــت، تصمی

ــداره."  ــور ن ــا! ردخ ــا ه ــی حتم ــد. یعن ــل نش منتق

 او قصــد داشــت دربــارۀ ضــرورت انتقــال پایتخــت و 
خطــرات موجــود مثــل زلزلــه و آلودگــی و جمعیــت فزاینــده 

ضرورت هــای  و 
دیگــر صحبــت کنــد 
مــا  خبرنــگار  کــه 
ــرد:  ــزد ک ــه او گوش ب
بابــا!  شــو  "خفــه 
اینقــذه گفتیــن کــه 
ــوت  ــه را ف ــاال هم ح
بگــو:  فقــط  آبیــم. 
بعــدی  پایتخــت 

کجاســت؟" 

ــخ داد:  ــیول پاس  مس
بعــدی  "پایتخــت 
تهــران خواهــد بــود." 

 خبرنــگار مــا گفــت: "ببیــن می بــاس همــون اول مثــل ســگ 
ــت  ــه االن پایتخ ــی! مگ ــرف بزن ــل آدم ح ــا مث ــت ت می زدم

تهــران نیســت؟" 

 مســیول مربــوط شــده پاســخ داد: "بعــد از مطالعــات 
کارشناســی گســترده، متوجــه شــدیم کــه برخــالف تصــور 
ــهر  ــه ش ــوده... بلک ــران نب ــال ته ــران اص ــت ای ــا، پایتخ م
اصفهــان بــوده، لــذا مقــرر کردیــم بــرای حــل فصــل 
مشــکالت موجــود، پایتخــت از اصفهــان بــه تهــران منتقــل 
شــود و بــه ایــن شــکل، اصــال صــورت جلســه پــاک 
ــه  ــکالت ب ــۀ مش ــاعت 8، هم ــح س ــردا صب ــود و از ف می ش

ــد."  ــد ش ــی خواه ــی منتف کل

 خبرنــگار مــا در پایــان او را صــدا زد: "واســتا بچــه *** چــرا 
در مــی ری؟ واســتا جــرت بــدم!" 

 البتــه شــایان گفتــن اســت کــه وضــع مالــی ناگــوار 
خبرگــزاری و ضرورت هــای دیگــر ســبب شــده کــه از 
ــر ییــم راهنمایــی،  ــا مــدرک حداکث عــده ای الت خیابانــی ب
بــه عنــوان خبرنــگار اســتفاده کنیــم و مطمئــن باشــید، 
بــرای اصالحــات ادبیــات گفتــاری ایشــان، تالش هــای 

ــدا!  ــرا خ ــقین ت ــد. ببش ــد ش ــام خواه ــه ای انج مذبوحان

 آمریاک: بازگشت تحریم های ایران نیازی 
به اجماع شورای امنیت ندارد، اکفیه من بگم 

تحریم! 
 نماینــدۀ آمریــکا در ســازمان ملــل اعــالم کــرد: کــی 
ــا  ــد ت ــد اجمــاع کنن ــت بای ــه کــه اعضــای شــورای امنی گفت
تحریم هــا برگــرده، آمریــکا وقتــی می گــم تحریــم... چــی؟ 

ــم!  ــی تحری یعن

 تالش برای ترور سفیر آمریاک در آفریقای 
جنوبی، سفارش پیرزن های ایرانی است

 طبــق اســناد محرمانــۀ اف بــی  آی کــه اخیــرا دربــارۀ برنامــۀ 
ــالن  ــد، عام ــر ش ــس منتش ــا مارک ــرور الن ــرای ت ــران ب ای
پشــت پــردۀ ایــن ســوءقصد تعــدادی پیــرزن حســود ایرانــی 

بوده انــد. 

ــده ای  ــن، ع ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
بــا  مســلح  گروهــی  تشــکیل  بــا  ایرانــی  پیرزنــان  از 
ــۀ  ــا تصفی ــودن ی ــه رب ــدام ب ــی« اق ــگان ایران ــام »پیرپلن ن
پیرزن هــای خوشــگل و پولــدار خارجــی می کننــد و همیــن 
ــس را  ــرور مارک ــرای ت ــالش ب ــئولیت ت ــلح، مس ــروه مس گ

ــت.  ــه اس ــده گرفت برعه

 ایــن گروه بــا صدور 
خطــاب  بیانیــه ای 
بــه ســفیر آمریــکا 
"بالبــرده!  گفــت: 
می زنــی!  تیــپ 
می شــی...  جیگــر 
و  می ســوزونی  دل 
ــال  ــری. خی دل می ب
هــم  مــا  می کنــی 
ــنیم و  ــاکت می ش س
همیــن جــور حرص 
ــن  ــم، از ای می خوری

نیســت."  خبرهــا 

ــری  ــش دیگ  در بخ
بیانیــه  ایــن  از 

ــیبل  ــه س ــد ک ــر بدانن ــای جیگ ــۀ پیرزن ه ــت: "هم ــده اس آم
حمــالت مــا هســتند. آخــه زنیکــه هفتــاد ســالته، خجالــت 
ــب  ــات ل ــه پ ــون. ی ــات رو بخ ــاز و دع ــین نم ــش! بش بک
ــرزن خوشــگل  ــه هــر حــال، حواســتون باشــه: پی گــوره..! ب

کنــه، ســر و کارش بــا ماســت." 

 سال آینده کنکور لغو خواهد شد 
 طبــق مصوبــۀ اخیــر، از ســال آینــده امتحانــات کنکــور لغــو 
خواهــد شــد و در عــوض، دانش آمــوزان بــا توجــه بــه ســطح 

رفــاه خانــواده بــه دانشــگاه راه خواهنــد یافــت. 

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، کلــی 
کرافــت، بــا لبــاس چرمــی چســبان و کاله کابــوی، در 
حالــی کــه ســیگار برگــی را پــک مــی زد و زنجیــری هــم دور 
انگشــت می چرخانــد، بــر ایــن ســخن تاکیــد کــرد. نماینــدۀ 
روســیه در پاســخ بــه ایــن ســخنان، ضمــن رد ایــن ســخنان، 
ــا  ــره وقتمــون را ب ــکا گفــت: " بهت ــدۀ آمری ــه نماین خطــاب ب

ــت داری!؟  ــب وق ــم، امش ــخنان نگیری ــن س ای

ــوابق  ــبب س ــه س ــی، ب ــی هیل ــی نیک ــت، در پ ــی کراف  کل
شــغلی درخشــانش در کابــاره تــاج محــل متعلــق بــه دونالــد 
ــل  ــازمان مل ــکا در س ــی آمری ــمت نمایندگ ــه س ــپ، ب ترام

ــت.  ــده اس ــاب ش انتخ
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- بــا ســالم بــه شــما خواننــدگان ارجمنــد و گرامــی ســتون 
ــژاد...  ــر االغ خرن ــاب دکت ــلم، جن ــتاد مس ــا اس ــو ب گفتگ

ــن..؟ ــن می خندی ــی داری ــرای چ ــتاد! ب أس
• چقدر شما آدم ها بامزه  اید! 

- رو چه حساب..؟ 
• حساب سرانگشتی! آخه چقد شما آدمین؟ چقدر؟ 

- منظورتون همون چقدر خرین خودمونه، نه!؟ 
ــور را  ــا کش ــی رم دو ت ــی م ــر، ک ــِن خ ــن؟ م ــدر خری • چق
کــه از نزدیــک بــه ســی ســال پیــش، غــالم زرخریــد خــودم 
هســتن، وادار می کنــم کــه بیــان و بــا مــن موافقتنامــۀ 
شناســایی ببنــدن و هــم حیثیــت آن هــا را بفرســتم رو هــوا و 
هــم دشــمنم را کــه تحــت فشــار شــدیده، کمــک کنــم کــه 

ــه؟  ــه کن ــکلی توجی ــه ش ــودش را ب ــه خ بتون
ــن  ــن، همی ــی کــه گفتی ــدم، امــا این - راســتش خــر کــه ندی
چنــد روز پیــش، بــه دســت نتانیاهــوی خــر اتفــاق افتــاد...
• یــک بــار دیگــه بگــو خــر تــا بــا جفتــک بــرم تــو 

آدم..!   مرتیکــه  خــر،  می گــه  دندونات...بــاز 
- ببخشین استاد، همون آدم درسته! 

ــه  ــن هم ــل، ای ــو، آدم بی عق ــه بگ ــته! آخ ــه درس ــه ک • البت
هزینــه کردیــن تــا ایــران را بدنــام کنیــن، بعــد بــرای اهــداف 
ــوش  ــه خ ــن هم ــران ای ــه ای ــن ک ــی، کاری می کنی انتخابات
ــره؟  ــام بشــه و طــرف مقابــل در موضــع ضعــف قــرار بگی ن
- خــب اون دو کشــور هــم دوســت داشــتن. مگــه ندیدیــن 

کــه چقــدر از نتانیاهــو و ترامــپ تشــکر کــردن... 
ــه  ــکر بحرین ــورت تش ــه منظ • اگ
ــد  ــه بع ــن ک ــت از ای ــه اون بدبخ ک
ــردن در راه  ــگ دو ک ــه س از اون هم
ــه نوعــی  اهدافشــون، حــاال اقــال ب
می شــه،  شــناخته  رســمیت  بــه 
ایــن  واقــع  در  حالــه...  خــوش 
ــمیت  ــه رس ــه ب ــه ک ــت بحرین دول

ــرائیل...  ــه اس ــده، ن ــناخته ش ش
- وزیر امور خارجۀ امارات ... 

• اون کــه از همــه آدم تــر بــود. 
کجــای  نمی دونســت  بدبخــت 
ــوتی  ــه. س ــا کن ــد امض ــه را بای برگ
داد راس تیــم ملــی... بعــد هــم 
بــرای یــه عالمــه چیــز از اســرائیل و 
آمریــکا تشــکر کــرد و بــرای خالــی 
ــه  ــرد ک ــکر ک ــه، تش ــودن عریض نب
ادغــام  از  اســرائیل  کــه  ایــن  از 
باختــری  کرانــۀ  از  بخش هایــی 

می کنــه...  خــودداری 
اعــالم  بعــدش  کــه  هــم  اون   -

شــد... 
بــار  چنــد  قبلــش  بعــدش!؟   •
ــه مــرده، نتانیاهــو اعــالم  ــن نن همی
ــن  ــا نکنی ــود امض ــه بی خ ــرد ک ک

و بعــد بگیــن چــرا ادغــام کردیــن، هــا!؟ تصمیــم مــا بــرای 
ادغــام سرجاشــه... 

- نه! منظورم حرف های سفیر آمریکا در اسرائیله...! 
• اونــو می گــی!؟ اونــو می دونــی و بــاز بــه هــر کــی 

خــر!؟  می گــی  نابخــرده،  و  بی عقــل 
- نه والله! دیگه نمی گم! عین شما دارم می گم آدم! 

• آفریــن کــه یــاد گرفتــی! یــارو ســفیر آمریــکا در اســرائیله، 
بعــد، وقتــی می بینــه جــواب وزیــر امــور خارجــۀ امــارات را 
کســی نمــی ده، خــودش رگ غیرتــش بیــرون می زنــه و اعــالم 
ــۀ باختــری ســر جاشــه!  می کنــه: تصمیــم بــرای ادغــام کران

مبــادا فکــر و خیــال دیگــه ای بکیــن... 
- امــا در هــر صــورت اســرائیل اومــده یــک قدمــی ایــران و 

ــازه...  ــگاه بس ــارات پای ــن و ام ــواد در بحری می خ
ــن کار را  ــواد ای ــی می خ ــودش تنهای ــرائیل خ ــب! اس • عج

ــه...  ــش کن ــواد کمک ــم می خ ــه ای ه ــس دیگ ــا ک ــه، ی بکن

- نه! تنهایی که نه! آمریکا کمکش می کنه...
• مگــه آمریــکا در هــر دو کشــور، پــادگان نداره؟ 

تــازه در کویــت و قطر و عمــان و عربســتان..!؟ 
- خب چرا! تو همشون داره! 

ــن  ــام ای ــرائیل، تم ــد اس ــون داره؟ بع ــو همش • ت
ــارات  ــن و ام ــا بحری ــا اول ب ــرد ت ــر ک ــدت صب م
قــرارداد ببنــده و بعــد بــره اون جــا پایــگاه بزنــه؟ 

- خب نه! قبلش هم می تونست! 
وقتــی خــودش  می تونســت؟  هــم  قبلــش   •
اعــالم می کنــه کــه اقــال 26 ســاله کــه بــا 
حاکمــان امــارات متحــدۀ عربــی تمــاس و رابطــه 
داره، چــه جــور رابطــه ای بــوده؟ رابطــۀ جنســی!؟ 

- نه بابا! فکر نکنم جنسی بوده... 
ــه!؟  ــرق داره مگ ــی ف ــۀ جنس ــا رابط ــدر ب • چق
بحریــن کال ســه متــر مساحتشــه کــه یــک متــرش 
پــادگان هــم  ایــن  از  آمریکاســت...  پــادگان 
بخشــی در اختیــار اســرائیل بــوده تــا جاسوســی 

ــط دیگــه!  ــا هــر غل ــه ی کن
- ای خاک بر سرش! 

• دیدی رابطۀ خاک بر سری بود؟ 
ــه  ــی ک ــاده... همون ــی نیافت ــاق خاص ــس اتف - پ

ــت.  ــم هس ــوز ه ــود، هن ب
• نــه خیــر! همونــی کــه بــود، نیســت! چــون یــک 
رابطــۀ پنهانــی پشــت درهــای بســته، تبدیــل شــده 

بــه یــک رابطــۀ آشــکار پــر جنجــال..! 
- یعنی لو رفتن رابطۀ جنسی پنهانی... 

• بی تربیت! 
- خب شما هم همین مثال را زدین! 

ــرجمع،  ــا س ــی. ام ــرار کن ــد تک ــه نبای ــو ک ــم، ت ــن بزن • م
ــی.  ــه گفت ــه ک همین

- فرض می گیریم همینه که شما گفتی... 
• همینه! 

ــا  ــت. ام ــن نیس ــم همی ــه نگفت ــم ک ــده ه ــه، بن ــب باش - خ
ــده؟  ــوض ش ــی ع ــل چ ــاالدر عم ح

• اعالن جنگ ضد ایران! 
- نه بابا! 

• چــرا بابــا! مگــه ایــران تهدیــد نکــرد کــه از ایــن پــس، ایــن 
ــی  ــود؟ یعن ــد ب ــا خواهن ــالت م ــدف حم ــم ه ــور ه دو کش
ایــن دو کشــور بــه مــا اعــالن جنــگ دادنــد و مــا هــم مقابلــه 
ــه  ــران ســعی می کــرد کــه ب ــا حــاال ای ــم. ت ــل می کنی ــه مث ب
خاطــر منافعــش خویشــتن دار باشــه، حــاال اگــه هــم بخــواد 

نمی تونــه. 
- چون رسما تهدید شده... 

• آفرین! حاال شدی یک خر فهمیده! 
- خیلــی ممنــون اســتاد، از ایــن لطفــی کــه بــه مــن داشــتید. 
ــن جــا تمــام می شــود. هــم شــما و  گفتگــوی مــا هــم همی
ــدای  ــه خ ــدی، ب ــمارۀ بع ــا ش ــی را ت ــدگان گرام ــم خوانن ه

ــاد!  ــوش ب ــما خ ــپارم. روز و روزگار برش ــزرگ می س ب

ــن  ــه لح ــت ک ــتمایه ای اس ــژاد، دس ــر االغ خرن دکت
انتقــادی بســیار تلخــی دارد. از یــک ســو، نگاهــی 
گزنــده، بــه »مایــان مکتــب  نرفتــه ای« دارد کــه در 
ــر  ــف، در ه ــای مختل ــناس حوزه ه ــوت کارش کس
زمینــه ای اظهارنظــر می کننــد و رادیــو و تلویزیــون را 
پــر کرده انــد و از ســوی دیگــر »اشــرف مخلوقــات 
بــودن« انســان را بــه ســخره می گیــرد. انســانی 
ــه  کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف اســت و ب
راحتــی فریــب می خــورد. دکتــر االغ خرنــژاد، 
موجــود فرزانــه و متفکــری اســت کــه تنهــا گناهــش 
االغ بــودن اســت. هرچنــد بهتــر از خیلــی از آدم هــا 

می فهمــد.
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ــازار  ــود ب ــاره خ ــردم... بی چ ــال را ک ــن خی ــم همی ــن ه - م
هــم کــپ کــرده بــود.

• کپ کرده بود، یعنی چی؟ 
ــده،  ــرای 598 ش ــل ماج ــرد مث ــال ک ــید. خی ــی ترس - هیچ

ــروش نشــد.  ــد و ف ــه خری حاضــر ب
ــوری  ــه رئیس جمه ــن ک ــل ای ــدا مث ــکر خ ــس! ش ــب پ • خ

ــه... داره کاری میکن
ــع  ــر از وض ــوز خب ــه هن ــد ک ــخص ش ــازه مش ــا! ت ــع باب - ن

ــداره!  ــال و ارز ن ــازار ط ب
• راســت گفتــی! چــون پنــج شــنبه نشــده بــود کــه ... هنــوز 
شــنبه یکشــنبه بــود... جونــم را درآوردی بالخــره چــی بــود؟ 
ــت  ــکا خواس ــه آمری ــت ک ــک گف ــت تبری ــه مل ــی ب - هیچ

ــت!  ــا نتونس ــه، ام ــال کن ــه را فع ــم ماش میکانیس
• چی چی ماشه رو؟ 
- میکانیسم ماشه رو! 

• میکانیسم دیگه چی چیه؟ 
ــه  ــا! آمریــکا می خواســت تحریم هــا را برگردون - هیچــی باب

 . . که.
• البد نتونست؟ 

ــی  ــت تحریم های ــی می خواس ــت. یعن ــه نتونس ــن ک ــه ای - ن
کــه حــاال هــم داریــم...

• خب! 
ــه کــه خــود  ــه کاری بکن - ی
شــورای امنیــت ضــد مــا 

ــه.  ــل کن تحمی
• خب مگه فرقی داره؟ 

ــه  ــو ک ــن و ت ــال م ــه ح - ب
ــع!  ن

ــی  ــه چ ــس واس ــی! پ • زک
تبریــک  تــو  و  مــن  بــه 

؟  می گفــت
ــه مــن و  - خــب کال بایــد ب
ــال  ــت... مث ــک گف ــو تبری ت
در  وقتــی  جنــگ  دوران 
ــه  ــم ب ــم ه ــگ می مردی جن

می گفتــن.  تبریــک  مــا 
• حاال این یعنی طنزه!؟ 

ــه کال  ــا ک ــه؟ م ــرا نباش - چ
ــه!  ــون یکی ــده و گریم خن

 شنیدی؟

- شنیدی رئیس جمهوری به ملت خبر خوش داده؟ 
• تــو ایــن هشــت ســال، یــک دو جیــن خبــر خــوش داشــته، 

ــی؟  ــش را می گ کدوم
- همین شنبه، یکشنبه ایه! 

• نه من اون پنج شنبه ایه یادمه! 
- کدوم پنج شنبه ایه؟ 

• همون که گفت: من هم پنج نشبه شنیدم..! 
- اون که خبر خوش نبود که ... 

ــه،  ــودش باش ــو کار خ ــرش ت ــه س ــن ک ــه، همی ــرا دیگ • چ
ــیه!  ــر خوش ــه، خب ــته باش ــا نداش ــه م کاری ب

- نــع! ایــن یکــی را کــه می گــم، مــال همیــن شــنبه، یکشــنبه 
ــی بود.  قبل

ــی زده  ــت. خیل ــازار ارز و طالس ــارۀ ب ــاید درب ــب! ش • خ
ــاال!  ب

مهدی عزیزی، اکرتونیست ایرانی 
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 نامۀ سه عضو اتحادیۀ اروپا به شورای امنیت 
ــا  ــم و ب ــه از آن آموختی ــی ک ــا و درس های ــر کرون ــالم ب  س
ــد  ــا امی ــت و ب ــورای امنی ــای ش ــما اعض ــت ش ــالم خدم س
رهایــی از بیمــاری کوویــد نونــزده کــه همــۀ مــا مثــل ســگ 

از آن می ترســیم. بــه قــول عرب هــا...

 و اما بعد! 

 مدتــی اســت کــه بنیامیــن نتانیاهــو و آن دونالــد ترامــپ، از 
خــدا بی خبــر، نــه فقــط مــا، بلکــه همــۀ ایــن کــرۀ خاکــی را 
بــه دنبــالن خودشــان بســته اند و مــا بــدون تعــارف بــه لــوزۀ 
ســوم آن هــا تبدیــل شــده ایم. آقــا اصــال تعــارف چــرا، ایــن 
همــه حــرف مودبانــه نوشــتیم تــا مثــال ننویســیم همــۀ مــا را 
ــن  ــه همی ــیحیش می ش ــت و مس ــتن. راس ــون بس ــه تخمش ب

دیگــه! 

ــه  ــون نفهــم نشســتیم ب ــا ایرانی هــای زب ــد ســال آزگار ب  چن
مذاکــره... 

 اولــش کــه بــا یــک عــده تیــپ غربــی و درس خونــدۀ اروپــا 

ــال  ــم ح ــا ه ــم ب ــی ه ــره. کل ــه مذاک ــتیم ب ــکا نشس و آمری
کردیــم. وســط کار، متلــک آمریکایــی بــه هیــات آمریکایــی 
امــا  نمی فهمیدیــم،  اروپایی هــا  مــا  کــه  می نداختنــد 

می کردنــد.  حــال  آمریکایی هــا 

ــای  ــون جوک ه ــار برام ــیدن کن ــا را می کش ــی م ــی، یک  یک
ایرانــی نــاف بــه پاییــن تعریــف می کردنــد. اصــال کار 
ــد  ــدیم و بای ــه می ش ــه تنبی ــو خون ــه ت ــی ک ــه جای ــید ب رس
ــوزی  ــث بدآم ــون باع ــم. چ ــام می خوابیدی ــدون ش ــب ب ش

می شــدیم.  بچه هــا 

 بعد یهوکی همه چی عوض شد. 

 یــه مشــت زامبــی اومــدن مذاکــره کــه اولــش دربــارۀ 
ــاعت  ــم س ــد و نی ــرف می زدن ــالم ح ــر اس ــی پیامب دیپلماس
ــد.  ــدس می خوندن ــی مق ــای عرب ــون جمله ه اول کار، برام
ــام  ــه برج ــا کاری ب ــم، این ه ــال کردی ــا خی ــه م ــوری ک ج
نــدارن و اومــدن مــا را مســلمون کنــن. ســر همیــن هــم قــاط 

ــم.  ــم زدی ــه ه ــرات را ب ــم و مذاک زدی

 تــا ایــن کــه بالخــره، در ایــران، انتخاباتــی شــد و اون 
زامبی هــا رفتنــد و دوبــاره، همــون خوشــگل بالهــا برگشــتن 
کــه درخواســت های قبلــی خودشــون را بــا درخواســت های 
ــود،  ــده ب ــع ش ــل جم ــال قب ــت س ــه در اون هش ــدی ک جدی
همــه را روی ســرمون هــوار کردنــد. برامــون جــوک می گفتن 
ــکمون را در  ــد اش ــا بع ــد، ام ــد می خندیدن ــدای بلن ــا ص ب

ــی آوردن.  م

ــا  ــا ب ــن م ــت، کال می فهمی ــورای امنی ــرم ش ــای محت  اعض
چــه بدبختــی مذاکــره می کردیــم؟ اصــال براتــون قابــل درک 

هســت یــا نــع!؟ 

 حــاال فکــرش را بکنیــن کــه از اون طــرف، یــه مشــت 
اســرائیلی بــا یــه مشــت عــرب و یــک مشــت آمریکایــی نــون 
بــه نــرخ روز خــور، بــا هــم اتحادیــه تشــکیل دادنــد، عینهــو 
ــا را  ــام م ــال تم ــت س ــه هش ــی ک ــای ایران ــۀ زامبی ه اتحادی

ــد  ــد. ش ــرده بودن ــون ک ــخرۀ خودش مس
ــو!  ــو، روزی از ن روز از ن

می کردیــم  مذاکــره  طــرف،  ایــن  از   
و نظــر ایرانی هــای ژیگــول را جلــب 
ــول  ــا پ ــرف، این ه ــم، از اون ط می کردی
شــاباش می کردنــد و کل توافــق را بــه 
هــم می زدنــد. ایرانی هــا بــه مــا غــر 
ــی دادن  ــر م ــم گی ــا ه ــد و این ه می زدن
کــه بایــد توافــق بــه هــم بخــوره. یکــی، 
ــم  ــه ه ــرات را کال ب ــم مذاک ــار ه دو ب

زدن. 

 تــا ایــن کــه بالخــره، بــه ســیم آخــر زدیــم و برجــام 
ــم. حــاال  ــه کنی ــود گری ــی کــم ب ــد شــد. از خوش حال منعق
می تونســتیم برگردیــم خونه هامــون و بگیریــم بخوابیــم. 

ــت.  ــازه اول ماجراس ــو ت ــل! نگ ــال باط ــی خی ــا زه ام

 چشــم نتانیاهــو و ترامــپ، بــه پــول عرب هــا خــورده بــود و 
ــرای  ــدن فقــط ب ــد شرفشــون را هــم ب عرب هــا حاضــر بودن
ایــن کــه برجــام شکســت بخــوره... یکــی مثــل نتانیاهــو کــه 
ــود و یکــی مثــل دونالــد ترامــپ کــه اصــال  شــرفش پــول ب
ــناخت، در  ــول را می ش ــط پ ــه، فق ــرف چی ــت ش نمی دونس

ــد؟  ــی کار می کنن ــی چ ــی وضع همچ

این همون اتفاقی بود که افتاد! 

 حــاال چنــد ســاله آزگاره کــه مــا اصــال نمی دونیــم راحتــی 
یعنــی چــه!؟ خــواب یعنــی چــه! می فهمیــن چــی می گیــم؟ 

اصــال حالیتــون هســت؟ 

ــم  ــد، اون ه ــی برگردوندن ــک طرف ــران را ی ــای ای  تحریم ه
ــم.  ــردن زده بودی ــه گ ــتمال ب ــی دس ــا وقت ــی؟ دقیق ــا ک دقیق
ــدیم،  ــاده می ش ــم و آم ــه بودی ــت گرفت ــگال دس ــو و چن چاق
اقتصــاد ایــران را یــک لقمــه کنیــم... آخ! یــک غذای گوشــت 
ــزن  ــن مخ ــا؛ بزرگتری ــدۀ م ــای ترکی ــه اقتصاده ــذ واس لذی
هیدروکربــن جهــان! یکــی از بزرگتریــن معــادن مــس دنیــا! 
بــازار آخ بــازار! بــازار دســت نخــوردۀ جیگــر؛ یک دســت! با 
کلــی نیــروی کار مفــت تحصیــل کــرده!... اون وقــت، چــی 
ــا  ــول ایرانی ه ــه ق ــا ب ــی ی ــد دو پنس ــت کارمن ــه مش ــد؟ ی ش
دوزاری... از اون هایــی کــه تمــام عمرشــون آرزوی مدیریــت 
روابــط عمومــی یــک ادارۀ درجــه ســوم داشــتند، همــۀ ایــن 
فرصت هــا را آتیــش زدنــد. پــودر شــد رفــت هــوا! بــه همیــن 

راحتــی! 

ــمش  ــی اس ــم، حت ــه جهن ــه اش ب ــون! قیاف ــان بولت ــی؟ ج  ک
ــا اون ماهــی بادکنکــی مســخره، اســمش  مســخره اســت. ی
چــی بــود؟ پمپئــو... پــم پئــو... فکــر کــن آدم چقــدر بایــد 
ــذارن  ــمش را ب ــه اس ــه ک ــک باش مضح
ــر  ــک نف ــط ی ــوک... فق ــان ه ــو! برای پمپئ
ممکنــه اســمش هــوک باشــه و اون، همون 
ــه کــه  ــان مســخرۀ فیلم هــای کارتونی کاپیت
و  مســخره بازی ها  بــه  بچگــی  در  مــا 

می خندیدیــم.  شــدن هاش  کنــف 

تحــت  مســخره،  موجــود  مشــت  یــه 
و  جوک تریــن  از  یکــی  فرماندهــی 
مســخره ترین موجــودات خــدا، یعنــی 
دونالــد ترامــپ کــه مرتیکــه مســخره، 
رئیس جمهــوری  نمی دونــه  هنــوز 
ایــاالت متحــده یعنــی چــی؟ دو روز 

مونــده بــه پایــان دوره اش، هنــوز دســت بــه ســینه، بــا 
ــت  ــو، نخس ــن نتانیاه ــر بنیامی ــته در براب ــام می ایس ادب تم
ــودی  ــخره ترین موج ــری! مس ــار مت ــور چه ــک کش ــر ی وزی
ــه  ــا حــاال ب ــخ اســرائیل از زمــان حضــرت داوود ت کــه تاری
ــی،  ــی دلقک ــه همچ ــوی ی ــتاده جل ــده... ایس ــودش دی خ
دســت بــه ســینه، عیــن یــک نوکــر! انگار نــه انــگار کــه نیمی 
ــکا، بهــش رای دادن.  ــه بزرگــی آمری از مــردم یــک کشــور ب
هنــوز مثــل مدیــرای فاحشــه خونه اش رفتــار می کنــه... 

ــد از  ــا بع ــاال این ه ــت، ح ــورای امنی ــرم ش ــای محت  اعض
چهــار ســال مســخره بازی در حــد کمــدی کالســیک، 
ــد  ــد کنن ــران را تمدی ــلیحاتی ای ــای تس ــوان تحریم ه می خ
ــون  ــه را خودش ــم ماش ــه میکانیس ــد ک ــالم می کنن ــد اع و بع
یــک طرفــه فعــال کــردن. وای کــه از شــدت حــرص، 
ــتای  ــا دس ــیرک را ب ــای س ــن دلقک ه ــواد ای ــون می خ دلم
ــه  ــون بگ ــت بهش ــی نیس ــم. یک ــه کنی ــه تیک ــون تیک خودم

ــرز داره!  ــد و م ــم ح ــخره بازی ه ــه مس آخ

ــه  ــودن! مگ ــای ک ــه آدم ه ــون بگ ــت بهش ــی نیس ــه یک  آخ
ایــران اصــال می تونــه از مــا اســلحه بخــره؟ شــماها کــه بــا 
دســت خودتــون ایــن بــازار طالیــی را روی ســینی بــه روســیه 

تقدیــم کردیــن، حــاال دیگــه چتونــه؟ هــا! چتونــه!؟ 

 فهمیــدن تــر زدن بــه اول و آخــر اقتصادهامــون، حــاال دارن 
ــه  ــن ک ــون دارن کاری می کن ــش خودش ــن! پی ــش می زن هم
ــن کــه  ــا ای ــا اســلحه بخــره ی ــکا و اروپ ــه از آمری ــران نتون ای

آمریــکا و اروپــا از ایــران اســلحه بخــرن! 

ــه  ــاال دیگ ــدین؟ ح ــه ش ــدا متوج ــرا خ ــدین؟ ت ــه ش  متوج
آلمــان نمی تونــه از ایــران اســلحه بخــره! یــا ایــران نمی تونــه 

ــره!   ــکا اف 35 بخ از آمری

 حــاال هــر ســه نفرمــون کــه داریــم ایــن نامــه را می نویســیم، 
ــاه نداریــم!؟ تــرا خــدا  داریــم گریــه می کنیــم. واقعــا مــا گن

بــه مــا رحــم کنیــن!

 شــما را بــه خــدا! شــما را بــه مســیح اگــه مســیحی هســتین. 
بــه همــون موســی و هــارون و چنــد تــای دیگــه، اگــه یهودی 
هســتین! مــا را از شــر ایــن دلقک هــا نجــات بدیــن. عاجزانــه 
ــا  ــته ایم. م ــی خس ــا خیل ــم... م ــت می کنی ــون درخواس ازت
ــا را دور  ــط این ه ــم. فق ــه کنی ــم گری ــط می خوای ــه فق دیگ
ــه  ــم ی ــه می دونی ــی دور... چ ــی خیل ــای خیل ــه ج ــن. ی کنی

ــدا کنیــن و این هــا را ببندیــن.  ــی پی طویلــه ای جای

 سه موجود بی چارۀ خدا 

 وزرای امــور خارجــۀ آلمــان، فرانســه و ایــن نکبــت کــه تــازه 
از اتحادیــه جــدا شــده..! 

ــرای بررســی مواضــع  ــه ب ــود ک ــی ب  درگذشــتۀ ســبک زیبای
ــل از  ــه نق ــورها ب ــتمداران کش ــخصیت ها و سیاس ــِی ش واقع
ــیدۀ   اتوکش

ِ
ــع ــای مواض ــه ج ــتند و ب ــه ای می نوش ــان نام آن

بــاور  عــادی  مــردم  گاهــی  می کردنــد.  منتشــر  آن هــا 
ــته  ــه ای نوش ــن نام ــتمدار، چنی ــان سیاس ــه ف ــد ک می کردن
ــود کــه مفــاد  ــاور عمــوم آن ب ــن ب اســت و علــت اصلــی ای
نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان شــیک 

ــت. ــباهت داش ــده اش ش و فریبن
ــت  ــدت تح ــه ش ــود و ب ــور ب ــنده آمات ــم نویس ــی ه  گاه
ــط و  ــوالت بی رب ــران و محص ــودش از دیگ ــور خ ــر تص تاثی
ــرش،  ــه دخت ــن ب ــی چاپلی ــۀ چال ــد. نام ــی را می آفری ضعیف
نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل، در تهــران 
و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته شــده بــود و ســبب 
ــلمان  ــن مس ــه چالی چاپلی ــد ک ــال کنن ــا خی ــد خیلی ه ش

شــده اســت.
ــبک را وارد  ــن س ــی ای ــه کس ــده ام ک ــال ندی ــه ح ــا ب ــن ت  م
ــم،  ــی نمی کن ــد تعجب ــی باش ــر کس ــد و اگ ــرده باش ــز ک طن
چــون ایــن ســبک، زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.
ــم کــه اگــر ســه  ــا هــم تصــور کنی ــد ب ــه، بیایی ــن هفت  در ای
ــد،  ــه بنویس ــت نام ــورای امنی ــه ش ــا ب ــۀ اروپ ــو اتحادی عض

ــت؟  ــد نوش ــه خواه چ



1617

نهایــی مــا یکیــه و بــه نظــر مــن بایــد، ایــن پیشــنهادش مورد 
اســتقبال قــرار بگیــره.” 

ــره  ــه بالخ ــن ک ــی از ای ــگ لیب ــروژۀ جن ــو در پ ــدۀ نات  نماین
دو طــرف درگیــر در جنــگ داخلــی لیبــی دربــارۀ چیــزی بــه 

ــت:  ــرد و گف ــی ک ــراز خوش حال ــیدند، اب ــق رس تواف

ــا  ــلیحاتی از م ــد تس ــر، خری ــای درگی ــه طرف ه ــه ک  “مدتی
ــه جــای ســود داریــم ضــرر  ــه حداقــل رســوندن و مــا ب را ب
ــی  ــرایط فعل ــی در ش ــت لیب ــه نف ــن ک ــر ای ــم. مهمت می دی
خیلــی ارزون تــر تمــوم می شــه و ایــن بــرای دالل هــا و 
ــن  ــا ای ــود آوره! م ــی س ــا خیل ــه م ــته ب ــای وابس قاچاقچی ه
ــر  ــودش حفت ــول خ ــه ق ــا ب ــر ی ــه کفت ــه خلیف ــنهاد را ب پیش
ــگ  ــت را از جن ــادرات نف ــروش و ص ــاب ف ــا حس ــم ت دادی
داخلــی جــدا کننــد. یعنــی حتــی اگــه همشــون همدیگــه را 
کشــتن، کاری بــه چاه هــا یــا لوله هــای نفــت یــا نفتکش هــا 
ــه  ــی ک ــق تاریخ ــن تواف ــه ای ــدوارم ک ــن. امی ــته باش نداش
بینشــون حاصــل شــد، منجــر بــه اوج گیــری جنــگ داخلــی 

ــه!”   ــی بش ــی لیب ــگ داخل ــاز دور دوم جن و آغ

 دســتاگه تحریــم  آمریــاک مســتقر در اکخ ســفید خــراب 
شــده است

و  اســت  تحریــم کاخ ســفید، خــراب شــده   دســتگاه 
ــا  ــه تحریم ه ــوری ک ــه ط ــد. ب ــم می کن ــاب تحری بی حس
را ضــد کســانی اعمــال کــرده کــه آمریکایی هــا، خودشــان، 

نمی شناســند.  را  آن هــا 

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، اخیــرا 
لیســتی از ایــن دســتگاه بیــرون رفتــه کــه اغلــب آن هــا معلوم 
نیســت کــه آیــا وجــود خارجــی دارنــد یــا نــه! دو مــورد کــه 

شناســایی شــدند، در قــرن میــالدی گذشــته مرده انــد و 
ــتند.  ــال آدم نیس ــان اص ــد نفرش چن

ــرۀ او را  ــا چه ــی م ــه حت ــفید ک ــیوالن کاخ س ــی از مس  یک
ــرده بشــه!(  ــی ب ــاس اســمم جای ــدم )بعــد می گــه نمی ب ندی

 توافق طرف های درگیر: سرمایه گذاری در 
جنگ داخلی را افزایش می دهیم

 دولــت لیبــی و گروه هــای مخالــف، بــه توافــق رســیدند کــه 
ــت در مناطــق تحــت کنترلشــان،  ــا اســتخراج نف ــدام ب هرک
ــی  ــگ داخل ــۀ جن ــۀ الزم واس ــن بودج ــرای تامی ــرایط را ب ش

همــوار ســازند. 

ــه  ــن، خلیف ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
حفتــر، ژنــرال بازنشســته و رئیــس مهمتریــن گــروِه مخالــف 
ــرد:  ــد ک ــر تاکی ــن خب ــالم ای ــن اع ــس، ضم ــت طرابل دول
ــه  ــم همدیگ ــا بیاری ــواد! از کج ــول می خ ــی پ ــگ داخل “جن

ــم؟”  ــر بدی را ج

ــت از  ــن حمای ــزی، ضم ــت مرک ــای دول ــی از مقام ه  یک
ــرد:  ــان ک ــر خاطرنش ــه حفت ــنهاد خلیف پیش

ــته  ــی کش ــا و کل ــن ج ــم ای ــی اومدی ــرای چ ــا ب ــال م “اص
می دیــم و از ایــن جــور کارا...هــا؟ می خوایــم جیب هامونــو 
ــه،  ــوم بش ــول تم ــه پ ــم. اگ ــم بخوری ــه اومدی ــم. هم ــر کنی پ
بهتــره، دعــوا را تمــوم کنیــم و بذاریــم مــردم خودشــون یکــی 
ــه و  ــودش می دون ــه. خ ــری باش ــر خ ــن. ه ــاب کن را انتخ
خزانــۀ خالــی..! هرچنــد حفتــر، دشــمن ماســت، امــا هدف 

ــا  ــگار م ــه خبرن ــان ب ــید!( ایش ــه )ببخش ــارو می گ ــن ی همی
ــا حــاال دو، ســه دفعــه اســم ترامــپ از دســتگاه  گفــت: “ ت
ــال  ــم. مث ــش کردی ــتی پاک ــون دس ــا خودم ــرون، م زده بی
یکبــار هــم جــان بولتــون را تحریــم کــرد. آن بــه جهنــم! تــازه 
لقــب زشــت هــم روی او گذاشــته بــود و نوشــته بــود بچــۀ 
ــا گفــت: “نمی خــواد بگــی! بعــدا یواشــکی  ــگار م ... خبرن

ــم!”  ــی بخندی ــو، دو تای ــودم بگ ــه خ ب

 مسیول مربوطه گفت: باشه!” 

 ایــن مســیول هشــدار داد: “مواظــب زن و بچــه و ناموســتون 
باشــین. اگــر یهوکــی دیدیــن تحریــم شــدن، عصبانــی 
نشــین، ایــن دســتگاه خیلــی عوضــی شــده و دری وری زیــاد 
می گــه... تحریــم بــه جهنــم! بعــد از اســم هــر کــدوم هــم 
ــه!  ــر کن ــه خی فــوش نامــوس مــی ده.... خــدا عاقبتمــون را ب

نــچ! نــچ! نــچ!” 

ــد.  ــوم ش ــه تم ــب دیگ ــت: “خ ــان گف ــا در پای ــگار م  خبرن
ــود..؟”  ــته ب ــی نوش ــون چ ــان بولت ــارۀ ج ــی درب گفت

ــی  ــما ربط ــه ش ــه ب ــه اش دیگ ــت: “بقی ــن اس ــایان گفت  ش
ــدارد!”  ن

 مصر: مردم سیسی را مرسی اشتباه گرفته اند! 
ــردم در  ــتردۀ م ــرات گس ــرد: تظاه ــالم ک ــره اع ــت قاه  دول
مصــر ضــد سیســی، رئیس جمهــوری ایــن کشــور، در 
ــی  ــا مرس ــی را ب ــردم سیس ــت. م ــم اس ــوء تفاه ــل س اص

گرفته انــد.  اشــتباه 

ــۀ  ــن، از هفت ــی مالنصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
گذشــته، مــردم بــه خیابان هــا ریختنــد و ضــد سیســی شــعار 
می دهنــد. ســخنگوی دولــت مصــر، پــس از ســکوتی نیمــه 
تــا تمــام ســنگین، ناگهــان بــه ســخن درآمــد کــه متاســفانه 
ــت. او در  ــوده اس ــی ب ــوءتفاهم بزرگ ــرات س ــن تظاه کل ای

ایــن بــاره گفــت: 

 “راســتش اولــش تعجــب کردیــم. مگــه می شــه، ضــد 
سیســی کــه اصــال نجــات بخــش مصــره تظاهــرات بشــه؟ 
ــی  ــه مرس ــدگان ب ــی از تظاهرکنن ــه بعض ــم ک ــدش دیدی بع
فــوش مــی دن و بعضــی دیگــه بــه سیســی! رفتیــم پرســیدیم 
کــه شــماها چتونــه؟ گفتــن مــا ایــن رئیس جمهــوری نکبــت 
را نمی خوایــم. بعــدش مــا بــاز هــم تعجــب بیشــتر کردیــم. 
چــون سیســی کــه نکبــت نیســت، سیســی جیگــره! بعــد کــه 
عکــس سیســی را نشونشــون دادیــم، گفتــن: نــع! مــا ایــن را 
نمی گیــم. وقتــی عکــس مرســی را نشونشــون دادیــم، گفتــن 
هــا همینــه! بهشــون اطمینــان دادیــم کــه ایــن بدبخــت دیگــه 

ــم  ــرات ه ــالله تظاه ــد. ان ش ــع ش ــون جم ــرده و خیالش م
ــه.”  ــوم می ش تم

ــارۀ علــت ادامــۀ  ــگار مــا درب ــه ســئوال خبرن  او در پاســخ ب
ــا  ــن. م ــرات نمی کن ــا تظاه ــخ داد: “این ه ــرات، پاس تظاه
بــه فالفلی هــا پــول دادیــم و گفتیــم: همــه، فالفــل مهمــون 
ــار  ــا خی ــل ب ــون دارن فالف ــو خیاب ــتادن ت ــت واس ــا... مل م

ــدن...”  ــه ب ــن ب ــراوون می زن ــۀ ف ــور و گوج ش

 خبرنگار ما پاسخ داد:” ها..!؟” 

 فرانسه خطاب به حریری: خیلی شجاعی، در رو!
ــر  ــت وزی ــری نخس ــعد الحری ــنهاد س ــه، پیش ــت فرانس  دول
قبلــی لبنــان را شــجاعانه خوانــد و گفــت: خیلــی هــم خوب! 

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی مالنصرالدیــن، وزارت امور 
خارجــۀ فرانســه، بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد: “پیشــنهاد 
ســعد الحریــری خیلــی هــم خــوب و شــجاعانه اســت و هــر 

چــی زودتــر بایــد عملی بشــه.” 

ــید:  ــتیم( پرس ــد نیس ــمش را بل ــارو )اس ــا از ی ــگار م  خبرن
ــده!؟”  ــی ش ــی میچ “چ

ــت و  ــاس گرف ــا تم ــا م ــری ب ــعد الحری ــخ داد: “س  او پاس
گفــت: اوضــاع خیلــی خیطــه! اجــازه می دیــن، در بــرم؟ مــا 

ــم در رو!”  هــم گفتی

خبرنگار ما گیر داد: “حاال این بیانیه می خواست!؟” 

یارو گفت: “ بله می خواست!” 
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 بــه روزگاری دور، در ازمنــه ای کــه نمی شــناخت جــز زبــان 
ــتی و  ــران گذاش ــس پس ــق، عک ــۀ درس خای زور، در کتابچ
ــا مگــر نامــوس ملــوس، در  عکــس دختــرکان را برداشــتی ت

برابــر نامحرمــان چشــم دریــدۀ هیــز مســلک نباشــد کــه 

 بیت 
گر تو از ناموس دانی چیزکی

پس چرا عکسش گذاری بر کتاب 
ورندانی این سخن از کودکی

پس بکپ عامو، برو بگیر بخواب 

ــت  ــام و هم ــای عظ ــد علم ــا صاحدی ــه ب ــد ک ــان ش چن
ابنــای امــت خــام، عکــس فنج هــای انــاس را از جلــد 
کتــب مکتبیــه برداشــتندی تــا نامــوس خلــق پــاک و مطهــر 
ــر  ــم چرانان ب ــاک چش ــز ناپ ــمان هی ــار چش ــر ب ــد و ه بمان

ــد.  ــان نیفت جمالش

 بیت

 خشم، امت را گرفت و شد به پا 
نهضتی باال بلند از هر کجا 

ــد /  ــس تاختن ــرف ب ــاب منح ــر کت  ب
ــتند  ــرش برداش ــر از ب ــس دخت عک

اصحــاب  و  دیــن  دشــمنان  لیکــن 
ایــن  از  چنیــن،  و  چنــان  فتنه هــای 
عمــل صالــح و رای مبــاح، بــه خشــم 
درآمــدی و اســباب فتنــۀ خبیثــه را ضــد 
ــدی! ــا کردن ــه بپ ــس زکی ــاب نف اصح

بیت 
گفتــن ایــن آتــش بــه پــا کــرده چنــان / 

ــم  ــر جماعــت می بری ــن ب ــغ نفری تی
یا بساط هیزی ما پس دهند 
یا بساط روزی ایشان دریم 

 آن چنــان فتنــه برپــا کردنــدی تــا دوســتور آمــوزش دوســتور 
دادی کــه از ســال پــس، عکــس دختــرکان فنــج را بــر کتــاب 
مکاتــب بــاز گذارنــد. معــاذ اللــه از ایــن فتنــۀ ســیاه کــه از 
ــدر  ــان را مک ــاک مؤمن ــت و دل پ ــریعت ممانع ــرای ش اج

کــردی.  

نشانی های خبرگزاری ما روی اینترنت: 
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